
Realisatie afgelopen seizoen
Dit afgelopen seizoen is door de ‘Club van 
100’ weer veel gerealiseerd. Zo is er 
beplanting voor de kleedkamers ingebracht 
en zijn er nieuwe tribunestoeltjes 
aangeschaft en geïnstalleerd. Gelukkig 
hebben we de oude stoeltjes kunnen 
verkopen en hebben we heel veel donateurs 
gevonden die een bijdrage wilden leveren 
waarmee de aanschaf bijna met gesloten 

beurs is gerealiseerd. Dit is een geweldige prestatie en de nieuwe stoelen 
geven ons sportpark een 
geweldige uitstraling. 
De donateurs kregen een 
certifi caat en hun naam op 
een tribunebord als blijk van 
waardering. 

Voor de vrijwilligers van de 
maandaggroep heeft de 

‘Club van 100’ in 
samenwerking met 
Intersport Luising mooie 
jassen aangeschaft 
waarmee deze mensen 
iedere maandag trots naar 
het sportpark kunnen 
komen om belangeloos 
klusjes te verrichten. 
Binnenkort publiceren wij 
een groepsfoto van deze 
mensen met de geschonken 
jassen. Voor de klussen 
is dit 
seizoen 
ook een boor-
machine 
aangeschaft. 

Nieuwe logo’s
Zoals bekend via de website heeft onze 
voetbalvereniging een nieuw logo 
gekregen, ontworpen door Karen van 
Gelderen (Design at The Parc). Karen is 
lid van de ‘Club van 100’ en ze heeft 
best feeling met voetbal-vormgeving: 
ze werkte 3 jaar als artdirector en 
vormgever van Johan, een voetbal-
maandblad van 120 pagina’s en was 
vormgever voor Ajax Magazine en de 
presentatie- en seizoengidsen van Ajax. 
De rood witte kleuren spraken haar 
natuurlijk aan en na diverse voorstellen, 
discussies, overeenkomsten, vormen etc. 
bleven er twee voorstellen over die 
werden voorgelegd aan de leden om 
de defi nitieve keuze te maken. 

Hierboven het gekozen logo, waarmee 
we een stuk herkenning vasthouden. 
We willen dit logo geleidelijk verder 
doorvoeren binnen de vereniging en zo 
niet al te veel extra kosten maken. 

Het logo voor de ‘Club van 100’ is een 
spin-off van het nieuwe GSV'38 logo.
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Nieuwe beplanting bij kleedkamers.

Kaal gezicht deze winter.

Nu staat alles er weer stralend bij.
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mensen met de geschonken 
jassen. Voor de klussen 

ook een boor-
machine 
aangeschaft. 



Competitie indeling 
2019-2020
De selectie van GSV’38 heeft afgelopen 
seizoen op een haar na de nacompetitie 
gemist. De laatste wedstrijd werd 
verloren terwijl men aan een gelijkspel 
voldoende had om mee te dingen naar 
promotie. Toch is het seizoen prima 
gegaan met dit jonge team, dat zelfs als 

enige van kampioen DVV wist te 
winnen. Dit seizoen weer nieuwe 
kansen en derby’s met de volgende 
deelnemers: ’t Peeske Beek, Doesburg, 
Angeren, Arnhemia, CHRC Heelsum, 
GVA Doornenburg, Groessen, Jonge 
Kracht Huissen, Loo, RVW Renkum/
Heelsum, Westervoort, Sprinkhanen 
Nieuw Dijk en Loil.   

Contributie seizoen
2019-2020
Bij deze nieuwsbrief zit 
ook een factuur voor het 
lidmaatschap van de ‘Club van 100’. 
Hiermee kunt u de bijdrage van 
€ 50,- overmaken, waardoor we weer 
vele doelen kunnen realiseren voor 
de club. Ook is er een koffi ekaart 
bijgevoegd om tijdens de rust, voor 
of na een wedstrijd van een bekertje 
koffi e of thee te genieten. De 
bijgeleverde toegangskaart geeft bij 
vertoon aan de poort vrij toegang tot 
de thuiswedstrijden.   

Dagje uit en/of wedstrijd 
bezoeken
De commissie van de ‘Club van 100’ is 
drukdoende om weer een uitje te 
realiseren. Zoals bekend gaan we 
regelmatig naar een voetbalwedstrijd 
in binnen- of buitenland, maar er zijn 
geluiden die aangeven om ook eens iets 
anders te willen doen. Ons Oranje is 
natuurlijk ook weer hot, dus wie weet. 

 Zodra wij meer 
nieuws hierover 

hebben, 
berichten wij 
u ruim op tijd.
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Voor de verenigingsscheidsrechters heeft 
de ‘Club van 100’ geregeld dat deze 
mensen voorzien zijn van een nieuw shirt. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie kreeg Willy 
ten Haaf als coördinator scheidsrechters 
deze shirts uitgereikt. Naast deze goede 
acties heeft de ‘Club van 100’ ook een fl ink 
bedrag aan het realiseren van het 
zogenaamde Pannaveldje geschonken. 
De bouw van dit veldje is in volle gang en 
komt naast de kleedkamers te liggen 
waarmee de jeugd spelenderwijs een 
nog betere techniek kan aanleren.

Het zandbed wordt gespreid 
voor het pannaveldje.➜
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Raoul en Sven proberen de 
speler van HC03 de bal te 

ontnemen. 

DEZE NIEUWSBRIEF WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE COMMISSIE CLUB VAN 100 EN WWW.DESIGNATTHEPARC.NL


